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Lakeuden kutsu

Tervetuloa Etelä-Pohjanmaalle !

Kevään valoisuus saa meidät malt-
tamattomina odottamaan luonnon he-
räämistä ja uuden vihreyden puhkea-
mista. Kun talvella pakkanen tunki si-
sään joka nurkasta, niin miten muka-
valta nyt tuntuukaan huomata pitkän ja 
lumisen talven jälkeen kukkien työntä-
vän nuppujaan maasta esille. Ja ihanan 
maan tuoksun leijuvan ilmassa.

”Tervetuloo Pohjanmaan syrämme-
hen Seinäjoelle mittumaarin jäläkee-
sellä viikolla. Silloon koko kaupunki ku-
hisoo sakkia joka on tullu viettämähän 
kirkonpalvelijoiden  opinto- ja koulutus-
päiviä. Jos tuut junalla tai linja-autolla, 
heitä reppu selekähän ja lähäre lomp-
simahan asemalta Lakeuden Ristiä ko-
hore. Omalla autolla tuleva näköö kir-
kon jo hollin päästä, sitä kohore on he-
leppo suunnistaa.” 

Opiskelu ja itsensä kehittäminen 
on aina ajankohtaista. Tämän päivän 
työelämä asettaa ammatillisesti iso-
ja haasteita ja alati muuttuvat työteh-
tävät luovat painetta jatkuvalle itsensä 

kehittämiselle. Työ ei kuitenkaan ole 
koko elämä. Elämä on jotakin paljon 
suurempaa, eikä ihmisarvoa saa kos-
kaan mitata työn kautta. Työ on kui-
tenkin enemmän kuin vain keino tulla 
toimeen. Työn kautta ihminen kuuluu 
porukkaan. Parhaimmillaan työ antaa 
mahdollisuuksia itsensä toteuttami-
seen ja luovuuteen. Mutta vaikka työ 
on yksi elämän kulmakivi, pitää elä-
mään löytää muitakin arvokkaita asi-
oita, sillä ilman niitä on vaikea jaksaa 
työnteon arkea.

Kirkonpalvelijoissa on myös niitä joi-
den työura on loppusuoralla ja eläke-
päivät odottavat. Sinä joka olet jäämäs-
sä vapaaherraksi, tai –rouvaksi. Muis-
tathan ilmoittaa eläkkeelle siirtymi-
sestäsi myös SVTL-liittoon, jotta sinut 
poistetaan työssäolevien rekisteristä.

Hyvä työtoveri päätitpä yksin tai jon-
kun toisen innostamana vastata lakeu-
den kutsuun olen siitä iloinen.Lakeus 
on kutsunut ja toivon , että siinä kuuluu 
myös syntisten vapahtajan oma kutsu  

”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn 
ja kuormien uuvuttamat. Minä annan 
teille levon.”  Matt. 11.28 

Tapaamisiin Seinäjoella

Kaarina Yli-Somero
puheenjohtaja

Etelä-Pohjanmaan lakeuden pellot 
viheriöivät jo täydessä loistossaan, kun 
me Kirkonpalvelijat eri puolilta Suo-
mea kokoonnumme yhteisille opinto- 
ja koulutuspäiville Seinäjoelle. Hieman 
yli kymmenen vuotta on vierähtänyt 
siitä, kun edellisen kerran päivät pidet-
tiin Seinäjoella eli vuonna 1997.

Tälläkin kertaa kokoonnumme Lake-
uden Ristin tiloissa olevassa seurakun-
takeskuksessa, jonne on helppo suun-
nistaa, sillä näkyyhän tuo Lakeuden 

Ristin kellotorni kymmenien kilometri-
en päähän. Asemaltakin on vain kiven-
heiton matka juhlapaikalle.

Kuluva vuosi on myös Alvar Aal-
lon suunnitteleman Lakeuden Ristin 
50-vuotisjuhlavuosi. Rakennus on jo-
ka kerta yhtä hieno nähtävyys, näki-
pä sen sitten ensimmäisen tai useam-
man kerran.

Päivien ohjelma koostuu ajankohtai-
sista asioista, joista tarkemmin tässä 
lehdessä. Majoitus tapahtuu Lakeu-

den Ristin ja rautatieaseman puolivälis-
sä olevassa Sokos Hotelli Lakeudessa.

Toivomme auringonpaisteen suosi-
van päiviämme ja pyydämme Taivaan 
Isän erityistä siunausta ja varjelusta jo-
kaiselle osanottajalle sekä matkan että 
päivien ajaksi.

Toivotan jokaisen jäsenen tervetul-
leeksi Etelä-Pohjanmaalle!

Juhlatoimikunnan puolesta
Matti Pesonen
juhlatoimikunnan puheenjohtaja

Etu- ja takakannen sekä sivun 4 kuvat: Topi Ikäläinen, Riistavesi.



3

Ristin juurelle
Lakeuden Risti, Seinäjoen symboli, 

täyttää tänä vuonna 50 vuotta.  Arkki-
tehtuuriltaan moderni kirkko herättää 
jatkuvasti kiinnostusta.  Meille seinä-
jokelaisille tämä pyhäkkö ei kuitenkaan 
ole pelkästään taideteos ja kuuluisan 
arkkitehdin monumentti.  Se en ennen 
kaikkea ihmisen ja Jumalan kohtaami-
sen paikka.

Ihmisen ja Jumalan kohtaamises-
sa tapahtuu paljon. Tulemme Pyhän 
eteen kaikkine tunteinemme, koke-
muksinemme, ajatuksinemme, toivei-
nemme ja unelminemme.  Odotam-
me tältä kohtaamiselta paljon.  Vaik-
ka emme voi määritellä Jumalan toi-
mintaa, tehtäväksemme on annettu 
luoda edellytyksiä hänen ja tavallisen 

ihmisen kohtaamiselle.  Siitä on kyse 
kirkonpalvelijoiden, pappien, kanttorei-
den ja viime kädessä kaikkien seura-
kunnan työntekijöiden työssä.

Minulla on ilo toivottaa tervetulleik-
si teidät, Kirkonpalvelijat ry:n opinto- ja 
koulutuspäiviin osallistujat, Lakeuden 
Ristiin ja seurakuntakeskuksen suo-
jiin. Työ, jota teette omissa seurakun-
nissanne, palvelee juuri sitä tarkoitus-
ta, jota varten kirkkoon kokoonnutaan: 
ihmisen ja Jumalan kohtaamista.  Toi-
von teidän viihtyvän Seinäjoella ja saa-
van täältä palvelutyöhönne uusia näky-
jä ja voimia.

Lämpimästi tervetuloa!

Tapio Luoma, kirkkoherra

Sydänten polvet
Hyvät  seurakuntiemme  kirkonpal-

velijat.  Olette sydämellisesti tervetul-
leita  koulutuspäivillenne  Seinäjoelle ja 
Lakeuden ristin tuntumaan. Kokoontu-
misviikkonne Jumalan sanassa Paavali 
kuvailee tämän ajan päättymistä ja lai-
naa profeetta Jesajaa: 

”Niin totta kuin elän, sanoo Herra, jo-
kainen polvi on notkistuva minun edes-
säni ja jokainen kieli on ylistävä Juma-
laa.” (Room. 14:11).

Kuluneen sanonnan mukaan etelä-
pohjalainen on itsetietoinen ja kuvia 
kumartelematon. Täältä löytyy kui-
tenkin ihmisiä jokaiseen painisarjaan; 
henkinen jäykkäniskaisuus on luetta-
va luonteenviaksi niin lakeudella kuin 
kumpujen Suomessa. 

Viasta on puhuttava senkin vuok-
si, että Raamatun läpi toistuvat kerto-
mukset polvistuvista ihmisistä. Abra-
ham rakensi Kanaaninmaahan tultuaan 
alttarin ja huusi avuksi Herran nimeä. 
Muuan spitaalinen mies lankesi pol-
villeen ja pyysi, että Jeesus parantai-
si hänet, kertoo Markus. Ja nyt Paava-
li kirjoittaa kuin meihin katsoen, että ti-

linteon päivänä kaikki ihmiset polvistu-
vat Jumalan edessä, kuka iloiten, kuka 
peläten. Eipä itselle tulisi mieleen, et-
tä kaikkia ihmisiä yhdistää on Jumalan 
suuruuden tunnustava polvistuminen.

Polvistumisella ja polvilla on seura-
kunnassa tärkeä rooli. Jalkojen ja pol-
vien huono fyysinen kunto tekee työs-
tä vaivalloisen, jos joutuu kantamaan, 
kumartumaan tai kulkemaan portaissa 
puhumattakaan lapiotöistä. Itse muis-
tan, kuinka aikanaan jo alttarilla polvis-
tuminen nivelrikkoisilla polvilla nosti hi-
en otsalle.  Seurakunnan töissäkin pol-
vien pitää olla kunnossa.  

Kunnossa kirkon töissä ja kristityn 
elämässä.  Ajattelen nyt enemmän 
sydämen asennetta kuin kehon asen-
toa. Kirkonpalvelija näkee työnsä yh-
teydessä hiljentyviä ihmisiä. Yksi vii-
pyy hautakiveen kaiverretun tutun ni-
men äärellä. Toinen rukoilee kirkossa 
tai muussa seurakuntatilassa. Ehtool-
liskirkossa suntiot usein polvistuvat alt-
tarille muun seurakunnan kanssa.  

Hiljentyvien ja kumartavien ihmis-
ten näkeminen on etuoikeus, sillä he 

viittaavat Jumalaan, joka auttaa täällä 
ja joka armahtaa viimeisenä päivänä. 
Polvistuvia kirkonpalvelijoita sekä pol-
vistuvia pappeja ja muita seurakunnan 
työntekijöitä kirkkomme tarvitsee. Ju-
malan eteen polvistuvalla seurakunnal-
la on täysi toivo pahassakin ajassa. 

Vanhan rovastin polvet olivat huonot, 
eikä hän kyennyt enää polvistumaan 
alttarilla. Häneltä lienevät peräisin sa-
nat, joille on paljon hymyilty: ”Notkista-
kaamme sydäntemme polvet…” Sopii 
tälle synnintunnustuksen kehotukselle 
naurahtaa vieläkin, mutta siinä on pal-
jon viisautta. Jos keho ei tottele ja jos 
jäseniä särkee, tärkeintä on sydämen 
usko. Sydämen usko tuo vanhurskau-
den, tietää Paavali Roomalaiskirjeessä. 
Hän myös kirjoitti, että sydämen usko 
saa aikaan Jumalan ylistyksen valtais-
tuimen edessä. 

Seurakunnassa työskennellessä pi-
tää polvien olla kunnossa, ennen muu-
ta sydänten polvien. 

Sisaret ja veljet Kristuksessa, tapaa-
misiin kesäkuussa Seinäjoella.    

Jorma Laulaja, emerituspiispa         
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Puuttuminen epäkohtiin työpaikalla

Pyhä Jumala. Kiitos ihmisistä, 
jotka raivaavat tietä sinulle. 
Kiitos Johannes Kastajasta ja 
nöyryydestä, jolla hän toteutti 
kutsumustaan.

Kaikkien työantajien ja työntekijöi-
den ihanteena lienee työpaikka, jos-
sa on hyvä ja kannustava työilmapii-
ri ja jossa työhyvinvoinnin arvostus 
on muutoinkin korkealla. Myös kirkon 
strategiassa on linjaus, jossa ilmais-
taan tahto rakentaa kirkosta unelmien 
työpaikkaa. 

Työhyvinvointiin vaikuttavat monet 
tekijät. Niitä ovat yksittäisen työnte-
kijän kokemus siitä, miten hyvin hän 
suoriutuu työstään, miten sitoutunut 
hän on työnantajaansa ja työpaikkaan-
sa. Työhyvinvoinnille merkityksellistä 
on myös se, millaiset suhteet on työ-
kavereihin ja esimieheen. Avainteki-
jä on myös johtaminen sekä suhteet 
päätöksentekijöihin ja luottamushenki-
löihin. Monenlaiset työpaikan ja työyh-
teisön epäkohdat voivat heikentää työ-
hyvinvointia ja estää yksilön mahdolli-
suuksia tehdä hyvää työtä. Sen vuoksi 
on tärkeää, että työpaikalla epäkohdat 
osataan tunnistaa ja niihin puututaan. 
Siksi tärkeä työhyvinvoinnin paranta-
misen keino on se, miten työpaikalla 
käsitellään ja hallitaan ristiriitatilanteita.

Monilla työpaikoilla korostetaan ny-
kyisin aktiivisen ja aikaisen puheeksi 
ottamisen ja puuttumisen kulttuuria. 
Seurakuntayhteisöissä kehittämistyö-
tä tehneenä koen puuttumisen kyn-

nyksen olevan seurakuntien työyh-
teisöissä melko korkealla. Rohkeutta 
epäkohtiin puuttumiseen ei aina ole 
riittävästi.

Puuttumattomuuden kulttuurin mur-
taminen edellyttää asian säännöllistä, 
joskus pitkäänkin jatkuvaa käsittelyä 
työyhteisössä. Tarvitaan selkokielistä 
keskustelua siitä, mihin pitää puuttua, 
kenen pitää puuttua, miten puuttumi-
nen käytännössä tapahtuu ja mitä seu-
raa siitä, jos puututaan, mutta ongel-
mat yhä edelleen jatkuvat.

Apuvälineeksi puuttumiselle työyh-
teisö tarvitsee riittävän selkeät peli-
säännöt, joiden rikkomiseen jokaisel-
la työntekijällä on lupa ja velvollisuus 
puuttua. Tällaisia pelisääntöjä voidaan 
laatia keskinäisten odotusten pohjal-
ta esim. työ- ja johtamiskäyttäytymi-
sestä ja siitä, miten ristiriitatilanteissa 
toimitaan. Pelisäännöt antavat työyh-
teisön jäsenille selkänojan, johon on 
kirjattu yhteisesti sovitut periaatteet 
puuttumiselle. Pelisääntöjä voidaan ra-
kentaa esimerkiksi seuraavalla tavalla:

• sovitaan yhdessä työntekijöiden ja 
esimiesten kesken työpaikan hyvän 
työkäyttäytymisen piirteet

• kysytään, mitä itse kukin yksilönä 
odottaa toisten työ- ja johtamiskäyt-

täytymiseltä ja vuorovaikutukselta

• yksilöiden odotukset kootaan yh-
teen ja sovitaan yhteisesti koko työ-
paikan tasolla työkäyttäytymisen 
pelisäännöt

• pelisäännöt kirjataan

• tarvittaessa pelisääntöihin sitoudu-
taan omalla allekirjoituksella

• pelisäännöt asetetaan näkyville työ-
paikalle, jolloin niistä tulee arjen toi-
minnan ohjenuoria. 

Puuttumiseen tarvitaan rohkeutta, 
avoimuutta ja kaikkien sitoutumista. 
Tärkeää puuttumisen kulttuurin luomi-
sessa on, että työkavereilla keskenään 
ja esimiehillä on rohkeutta kertoa on-
gelmallisia ja vuorovaikutusta hiertäviä 
asioita suoraan asianosaisille. Yleistä-
minen ja koko työyhteisön syyllistämi-
nen eivät tuota ongelmallisiin asioihin 
ratkaisuja. Usein yleistäminen vesittää 
käsiteltävän asian, ei kohdennu asian-
osaisiin, jolloin ongelmat jäävät yhä 
edelleen muhimaan. Vastuu puuttumi-
sesta on kaikilla työyhteisön jäsenillä. 
Se on asia, jota ei voi ulkoistaa.

Antti Kokkonen, 
työyhteisökehittäjä, Onnenpari 
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Uskalla sanoa muutokselle kyllä
Elämänvirta välillä pysähtyy. 

Muutos kypsyy hiljaisella tulel-
la, kuplii ja poreilee. Sisäisen paineen 
kasvaessa saattaa tulvia yli ja silloin voi 
syntyä uusia uomia luovuuden virralle!

Muutokseen on onneksi sisäänra-
kennettu mahdollisuus. Yksi vaikeim-
pia asioita on irtipäästäminen, käsien 
avaaminen, luopuminen!

Kun elämässä tällaisia tilanteita tu-
lee, jotain silloin ”kuolee” sisältämme. 
"Kuolemisen" ja varsinkin maatumisen 
kautta muuttuu elämänkokemukset 
humusta vastaavaksi ja se on paras-
ta ravintoa uudelle kasvulle. Aina kas-
vu ei ole suuremmaksi, vaan se voi ol-
la myös pienemmäksi. Silloin voi löy-
tyä itsestään jotain sellaista perusta-
van laatuista, ettei enää tarvitsekkaan 
rakentaa niin suuria kulisseja... vähän 
ja yksinkertainen riittävät onnelliseen 
elämään.

Muutos sattuu. Se voi myös haavoit-
taa ja ihminen saattaa käpertyä mene-
tyksen kivusta ja jää kiinni. Siitä tilasta 
kasvaa katkeruus.

Kokemukseni on, että mitä suurem-
pi kipu muutokseen sisältyy, sen isom-
pi mahdollisuuksien ikkuna avautuu.

Joka kerta toisen sulkeutuessa toi-
nen avautuu. Tuska syntyy siinä het-
kessä, jolloin molemmat ikkunat ovat 
kiinni. Tarvitaan rohkeutta uskaltaa sa-
noa muutokselle ”kyllä” !

*  *  *
Unelmilla on aina elinkaarensa ja mi-

käli ei päästä irti kaarensa päässä ole-
vasta ja maahan syöksyvästä unel-
masta alkaa hirvittävä mutapaini.

Muutoksessa tärkeintä on antaa ti-
laa tunteille. Esimerkiksi suru valmis-
taa tietä uuteen ja kasvuvoimaiseen 
mahdollisuuteen.

Kyyneleet kastelevat elämästä rik-
kaan maaperän ja silloin uudet vihre-
ät vesot alkavat nousta. Ne kuitenkin 
tarvitsevat valoa, lämpö ja rakkautta :)

Ihmisen hyvinvoinnin kannalta juuri 
voimaantuminen on keskeistä ja siinä 

prosessissa tunteet luovat merkityk-
siä. Työyhteisössä arvonanto toinen 
toisillemme mahdollistaa hyvinvoinnin 

”kestävää kehitystä”.

Ukko Kärkkäinen

Olen syntynyt 4.4.1955 Oulun dia-
konissalaitoksella. Vanhempani antoi-
vat kummini pyynnöstä nimen Paavo. 
Olen kulkenut viidenkymmenen vii-
den vuoden matkan sillä nimellä. Jos-
tain syystä Paavo-nimi ei ole tuntunut 
itsestäni hyvältä. “Paavo parka, kovan 
onnen lapsi?” Ei nimi miestä kuulem-
ma pahenna…? Tänä keväänä 2010 
aprillipäivänä avasin maistraatin oven. 
Päivän luotettavuuden tuntien muutin 
nimeni juuri sinä päivänä Ukoksi. Alun 
perin äitini oli ajatellut, että nimekseni 
tulee Ukko. Nyt tunnen olevani sisäi-
sesti kotonani. 

Olen pohjimmiltani elämän ihmet-
telijä; välillä koen aivan ihanan onnel-
lisia aikoja, välillä taas kuulen sisältä-
ni kumisevien tykkien jylyä. Kerään ih-
misten selviytymistarinoita ja mielel-
läni kerron itsekin niitä. Täytin tänä 
vuonna 4.4.2010 Ukon päivänä viisi-
kymmentäviisi vuotta, eli elän intiaa-
nikulttuurista katsoen hyvin merkittä-
vää ajanjaksoa. Minun ikäisenä intiaa-
ni alkaa siirtää hiljaista tietoa nuorem-
malle polvelle. Tällä hetkellä koen ole-
vani taiteilija; runoilija, mutta myöskin 
hyvinvointi- sekä tunnevalmennusten 
ammattilainen. 
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TIISTAI 29.6.2010

8.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvit 
 * Seurakuntakeskus
  Ala-Kuljunkatu 1 A

9.30 Kesäpäivien avaus 
 * Puheenjohtaja Kaarina Yli-Somero
 * Juhlatoimikunnan puheenjohtaja
  Matti Pesonen
 * Hallintojohtaja Keijo Sulkko
 * Kirkkoherra Tapio Luoma
 * Piispa Jorma Laulaja

10.30 Hyvän palvelun aakkoset seurakunnissa
 * Tytti Pietilä, koulutuspäällikkö 
  Kirkkopalvelujen Opintokeskus

12.00 Lounas
 * Seurakuntakeskus

13.00 Hengellisen elämän kysymyksiä
 * Piispa Jorma Laulaja

14.00 Kahvit
 * Seurakuntakeskus

14.30 Epäkohtiin puuttuminen työyhteisössä
 * Antti Kokkonen, työyhteisökehittäjä
  Onnenpari Oy

16.00 Hyvä luottamusmiestoiminta
 * Risto Voipio, kirkkoneuvos
 * Ritva Rasila, toiminnanjohtaja, SVTL 
 
17.00 Päivällinen
 * Seurakuntakeskus  

18.00 Vuosikokous
 * Seurakuntakeskus, srk-sali
  Ala-Kuljunkatu 1 A

KESKIVIIKKO 30.6.2010

8.30 Kirkon esittely
 * Lakeuden Ristin kirkko

9.00 Messu
 * Lakeuden Ristin kirkko
 * Saarnaa piispa Jorma Laulaja
 * Liturgi Tapio Luoma

10.30 Valokuvaus
 * Lakeuden Ristin edustalla

11.00 Lounas
 * Seurakuntakeskus

12.30 Oppitunti 2
 Työhyvinvointi, Tunneviisaus,
 Voimaantuminen
 * Seurakuntakeskus, srk-sali
 * Ukko Kärkkäinen

15.00 Kesäpäivien päätös
 * Seurakuntakeskus, srk-sali
 * Seuraavat opinto- ja koulutuspäivät
  28.–29.6.2011 Mikkeli
 * Puheenjohtaja Kaarina Yli-Somero

15.15 Lähtökahvit
  * Seurakuntakeskus

Kirkonpalvelijat ry:n
OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT

Seinäjoella 29.– 30.6. 2010

Majoitus: Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki

571: 1–4

443: 1–3

474

474

474

326: 1, 7, 9

72: 1–4

454 Kirkonpalvelijat ry:n

VUOSIKOKOUS
pidetään 29.6.2010 klo 18.00 Seinäjoen seura-
kuntakeskuksessa, seurakuntasalissa. Osoite 
Ala-Kuljunkatu 1 A, Seinäjoki.
Esillä sääntömääräiset sekä sääntömuutosasiat.
Tampereella 23.02.2010
Kirkonpalvelijat ry:n hallitus
Kaarina Yli-Somero puh.johtaja
Kari Hartikainen sihteeri
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Työpaikan ärsyttävät tyypit

Eläkeläisilläkö aikaa ?

P.S. Seinäjoen päiville voit vielä 
ilmoittautua, p. 050 520 7003, 
kirkonpalvelijat@kolumbus.fi
www.kirkonpalvelija.fi 

Todennäköisesti meistä kukaan ei 
ole säästynyt kohtaamasta hankalaa 
tyyppiä. Työpaikan ihmissuhteilta ei pi-
täisi odottaa samaa kuin yksityiselä-
mässä, henkinen kuormitus on mel-
koinen, jos vaikeita tapauksia on työ-
paikalla useita.

On enemmän normaalia kuin epä-
normaalia, että kokee jonkun työkave-
rinsa hankalaksi. Olemme niin erilaisia, 
että pelkästään luonteen piirteet voivat 
karahtaa yhteen.

Hyvä Minä
Työpaikoilla voi tunnistaa neljä ylei-

sintä erilaista tyyppiä, joiden kanssa 
voi syntyä kitkaa vuorovaikutuksessa. 

Narsisti on minävaurioinen ihminen, 
joka on omasta mielestään huippuyk-
silö. Taustalla on hyvin haavoittuva ja 
heikko ihminen. Narsistinen työkave-
ri tarvitsee ehdotonta ihailua ja on yli-
herkkä kaikelle kritiikille. Hän kokee 
muiden onnistumiset uhkana. Narsis-
tin kanssa työskennellessä on hyvä pi-
tää kiinni omista oikeuksistaan ja olla 

jakamatta työtehtäviä, koska kiitos me-
nee vain narsistille.

Muiden ihailua tarvitsee myös ko-
rostuneen huomiohakuinen ihminen, 
joka ei tunne itseään eläväksi ellei saa 
jatkuvasti huomiota. Hän voi kertoa 
mauttomia vitsejä, pukeutua huomio-
ta herättävästi tai tuoda itseään muil-
la tavoin esiin. Tällainen henkilö raivos-
tuu, jos häntä ei huomata.

Passiivis – aggressiivinen tyyppi saa 
monen tunnollisen työntekijän karvat 
nousemaan pystyyn. Tällainen henkilö 
sanoo joojoo , mutta mitään ei tapah-
du. Sopimukset unohtuvat, koska on 
aina kiire. Hänen keinojaan ovat vetkut-
telu ja selkään puukottaminen.

Perfektionisti on henkilö joka hoitaa 
kaikki tehtävät aikataulussa, vastuun-
tuntoisesti ja ihailtavalla tarkkuudella. 
Perfektionisti ei pysty delegoimaan, 
hänellä onkin monia hyviä ominaisuuk-
sia – myös hänen itsensä mielestä. 
Siksi hän neuvoo auliisti ja pyytämät-
tä. Ja arvostelee muiden töitä – myös 
pyytämättä.

Mitä neuvoksi?
Kun on tekemisissä hankalan henki-

lön kanssa, on hyvä aina myös miettiä 
omia tunteitaan, miksi jonkun käytös 
tuntuu hankalalta.

Asiatonta käytöstä on myös kiusaa-
minen, huutaminen, pahan puhumi-
nen ja tietojen pimittäminen. Jokainen 
työpaikalla oleva ihminen on vastuus-
sa siitä, että käyttäydytään kunnolla. 
Epäasialliseen käytökseen tulee aina 
puuttua.

Ensisijaisesti esimiehellä on vastuu 
huolehtia työpaikan ilmapiiristä. Jos 
ongelma ei ratkea voi kääntyä työsuo-
jeluvaltuutetun – luottamusmiehen tai 
työterveyshuollon puoleen. 

Voimmeko vältellä työpaikoilla näitä 
kuvitteellisia henkilöitä.

Kari Hartikainen

Tervehdykseni Teille kaikille – niin 
työssä oleville kuin myös jo eläkkeel-
le päässeille. Paljon teissä on tuttuja 
vuosien varrelta, jolloin olin itsekin toi-
minnassa mukana, mutta varmaan jo 
enemmän tuntemattomia, koska olen 
ollut eläkkeellä jo vuoden 2000 helmi-
kuusta lähtien. 

Olin Oulaisten seurakunnalla 5.12. 
1966 alkaen ensin sivutoimisena sii-
voojana, sitten lisättiin talonmiehen 
ja emännän tehtävät. Sitä kesti vain 
muutaman vuoden, kun erilaisia toi-
mintamuotoja lisättiin, niin siivous- se-
kä talonmiehen tehtäviin palkattiin uu-
si henkilö. Minä sain jatkaa emännän 
tehtävissä, josta työstä kovasti pidin.

Se oli rikasta aikaa, sai olla erilaisten 
ihmisten niin iloissa, kuin suruissakin 

mukana. Vaikka työ oli raskasta ja päi-
vät joskus kohtuuttoman pitkiä, ei työ-
paikalle ollut koskaan epämieluista läh-
teä, sillä meillä keittiöllä oli ihania työn-
tekijöitä ja koko seurakunnalla hyvä il-
mapiiri. Lämmin kiitokseni heille kaikil-
le.

Sitten siitä eläkeläisten ajasta, jos-
ta kuulee usein sanottavan, että niillä-
hän sitä on ja onhan sitä. Kun olin nuori 
tyttö, ihmettelin naapurin tädin puhei-
ta, hän päivitteli, että on se kummaa 
kun ihminen vanhenee, niin sitä tulee 
niin kyhnyksi ja aikaansaamattomaksi, 
eihän sitä voinut mitenkään ymmär-
tää, mitä se sellainen aikaansaamatto-
muus on. Vaan onpahan jo sekin asia 
selvinnyt, että se taitaa olla luonnon-
laki, kun ikää karttuu, niin askel lyhe-

nee, kaikki toimintomme hidastuvat ja 
väsymme vuosi vuodelta nopeammin, 
joten kyllä sitä aikaa tarvitaankin. 

Jos sitten tuosta kaikesta huolimat-
ta puhtia ja terveyttä riittää, niin har-
rastusmahdollisuuksia on todella pal-
jon. Itseäni työllistää kesällä ison pihan 
ja puutarhan hoito, talvella sauvakäve-
ly, pitsin nypläys sekä kutominen. Tie-
sittekö, että Afrikkaan on rajaton me-
nekki mm. vauvan nutuille, myssyille ja 
pikkusukille? Ovat myös helppoja ku-
toa, vaikka televisiota katsellessa.

Taivaan Isän siunausta elämäänne ja 
onnistuneita kesäpäiviä toivoen.

Liisa Moilanen
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Hyvän palvelun aakkoset seurakunnissa

Minä, tuore Kirkonpalvelijat ry:n jäsen

Hyvää palvelua voidaan seurakun-
nassa tarkastella työyhteisön sisällä, 
seurakuntalaisten kohtaamisessa, voi-
daanko meitä esimerkiksi kutsua asi-
akkaiksi sekä suhteessa yhteistyö-
kumppaneihin.

Hyvän palvelun tunnusmerkkejä voi-
sivat olla: aikuisuus, oman vastuunsa 
ottaminen, kohteliaat käytöstavat, toi-
sen aito kohtaaminen ja kunnioittami-
nen, rinnalla kulkeminen, työnsä hyvin 
hoitaminen, vastuun kantaminen, toi-
sen tukeminen, lupauksensa pitämi-
nen työn nopeus, täsmällisyys ja luo-
tettavuus.

Hyvä palvelu on tärkeää työyhtei-
sössä sisäisen ilmapiirin, työssä jak-
samisen ja toinen toistensa tukemi-
sen näkökulmasta.  Parhaimmillaan se 
voi esimerkiksi vähentää sairauspois-
saoloja.  

Seurakunnan ydinsanoma Jumalan 
armosta ja rakkaudesta tulee uskotta-

vaksi, ei vain julistuksesta vaan myös 
hyvän ja laadukkaan toiminnan ja koh-
taamisen ansiosta. Voidaan ajatella Ju-
malan palvelemista kirkon työssä ”sy-
dämin, suin ja kätten töin”.

Kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen 
vaikuttaa kokemukseen jäsenyydestä 
ja sen mielekkyydestä kirkossa, vaikka 
läheskään kaikkien kirkosta eroamis-
ten syynä ei ole ”huono palvelu” tai 
pettymyksen kokemukset.

Seurakunnan ”kilpailukykyisyys” 
muiden palvelujen tarjoajien rinnal-
la esimerkiksi leirikeskusten ja seura-
kuntatilojen vuokraamisessa tai tarjoi-
lujen järjestämisessä esimerkiksi per-
hejuhliin ei tarkoita ainoastaan hintaa, 
vaan kokonaisvaikutelmaa, kuinka hy-
vin asia juhlan järjestäjän näkökulmas-
ta hoidetaan. Erityisesti kahdella vii-
meksi mainitulla asialla on suorat ta-
lousvaikutukset seurakunnan taloudel-
liseen hyvinvointiin ja sen myötä työ-
paikkojen säilymiseen.

Kerron tästä teemasta lisää kesä-
kuun lopussa Seinäjoella, Kirkonpalve-
lijat ry:n opinto- ja koulutuspäivillä.  Tu-
le kuulolle!

Tytti Pietilä, kouluttaja
Kirkkopalvelut/ 
Koulutuskeskus Agricola

Olen juuri keski-iän saavuttanut pit-
känlinjan kirkonpalvelija Lohjan seura-
kuntayhtymästä. Alaan liittyvien kurs-
sien ja  suntionammattitutkinnon lisäk-
si elämänkoulu ja neljän, nyt aikuisten, 
lasten äitinä toimiminen ovat mahdol-
listaneet hyvän ammattitaidon saavut-
tamisen. Työskentelen virkaa tekevä-
nä suntiona Lohjan keskiaikaisessa Py-
hän Laurin kirkossa, jonka kellot ovat jo 
vuosisatojen ajan kutsuneet jumalan-
palveluksiin seurakuntalaisia. 

Kuten monet meistä, olen alunpe-
rin vain tullut tilapäisesti kirkkoon ke-
sätöihin. Työni kirkonpalvelijana olen 
kokenut myöhemmin kutsumuksena 
ja olen aktiivisesti halunut kouluttau-
tua ja kehittää itseäni tähän monipuo-
liseen tehtävään. Työnantajani on tä-
män kiitettävästi mahdollistanut.

On rikkaus toimia Jumalan rakkau-
den välikappaleena ja omalta paikalta 
käsin olla mahdollistamassa kirkkom-
me perustehtävää. Keskeisimpiä har-
rastuksiani ja samalla voimavarojani 
ovat liikunta ja kuorolaulu.

Olin aikoinaan lyhyellä kurssilla Jy-
väskylässä. Siellä kuulin ensimmäis-
tä kertaa ”kirkonpalvejoiden järjestö-
evankeliumia.” Osallistuin sitten Kuo-
pion opinto- ja koulutuspäiville. Niis-
tä päivistä on vielä muistona kulunut 
”Vastarannankiiski” t-paita.

Kuopion päivillä koin järjestöherätyk-
sen: ”Tää on mun juttu ja kun elämän-
tilanteeni antaa myöden sitoutumisel-
le järjestötoimintaan, pyrin sen teke-
mään.” 

Liityin jäsenrekisteriin tarkalleen 13v 
6kk 3 pv sitten ja monien vaiheiden jäl-
keen olen nyt tässä jatkamassa sukuni 
perinteitä. Sukupolvien ajan on läheis-
teni keskuudessa ollut eri ammattijär-
jestöjen aktiiveja. Muistan kun pikku-
tyttönä seurasin isäni ahkerointia jär-
jestönsihteerinä. Kirjoituskoneita ei ol-
lut varaa hankkia 1960-luvulla. Hyvin 
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Hyvä luottamusmies osaa asiansa
Kirkonpalvelijat ry antoi mielenkiin-

toisen kirjoitustehtävän: millaista on 
hyvä luottamusmiestyö ja hyvä luotta-
musmies?

Kun asiaa miettii, mieleen nousee 
monia kasvoja; liittomme hyviä luotta-
musmiehiä eri puolilta maata, suurista 
ja pienistä työpaikoista ja monista am-
mattitaustoista.

Millaisia nämä työtoveriensa luotta-
muksen saaneet ja itsekin tehtävään 
halunneet sitten ovat?

Ihan ensin luottamusmieheksi ryh-
tyvällä tule olla sopivia henkilökohtai-
sia ominaisuuksia: halua toimia yhtei-
seksi hyväksi, kyky olla tasapuolinen, 
viitseliäisyyttä opiskella työelämän pe-
lisääntöjä kuten sopimusasioita ja työ-
elämän suhteiden yleisiä käytäntöjä.  
Lisäksi hänen tulee olla kuunteleva, 
luotettava ja sopivalla tavalla jämäkkä. 
Sen verran terveesti itsekäskin on hy-
vä olla, ettei suostu ympärivuorokauti-
seksi leelian lepotuolin pitäjäksi ja uu-
vuta itseään ennen aikojaan.

Ongelmatilanteessa olevan työto-
verin kannalta hyvä luottamusmies 

on sopimuksen ja työpaikan pelisään-
nöt osaava ja toimeen tarttuva. Eli hän 
auttaa miestä ja naista mäessä ja pa-
nee asiassa toimeksi mieluummin ai-
emmin kuin myöhemmin. Hyvä luotta-
musmies puntaroi asian omassa pääs-
sään, tarvittaessa liiton asiantuntijoi-
den kanssa niin, että asiasta syntyy 
”ennuste” jo siinä vaiheessa kun tar-
kemmasta asian hoitamisesta työnan-
tajan kanssa sovitaan.

Hyvä luottamusmies hoitaa oman 
mandaattinsa eli sen asian, mikä luot-
tamusmiehelle kuuluu, ei esimerkiksi 
kaikkia seurakunnan asioita. Tämä am-
mattimainen asenne antaa myös vas-
tapuolelle eli seurakunnan työnanta-
jan edustajalle levollisen ennakkokäsi-
tyksen tulevista neuvonpidoista: tulos-
sa on siis asioiden rauhallista ja järke-
vää selvittelyä tosiasioiden pohjalta, ei 
henkilökohtaisuuksia tai luentoja siitä, 
miten seurakuntaa tulisi johtaa.

Hyvään lopputulokseen pääsee 
yleensä selvittämällä oman tavoitteen-
sa ja asian perustelut huolella ja paik-
kansapitävästi. Ellei vastapuoli itse ker-

ro, on tärkeää kysyä, mikä työnantajan 
perustelu ja intressi nihkeästi etene-
vässä asiassa on. Tosiasiassa useim-
mat neuvottelutulokset ovat osapuol-
ten tarpeiden yhteensovittamista. 
Neuvottelijan (olipa hän työntekijöiden 
tai työnantajan edustaja) taito mitataan 
melkein aina siinä, miten ratkaisu lei-
votaan niin, ettei kumpikaan koe hä-
vinneensä, vaan saavuttaneensa aina-
kin osan tavoitteestaan. Näin on syn-
tynyt jo hyvä lähtöasetelman seuraa-
vaa – ehkä aivan muuta asiaa koske-
vaa neuvottelua varten.

Osaaminen, reiluus ja luotettavuus 
– sekä hyvä mielikuvitus ratkaisu-
jen rakentamisessa – ovat asioita, joi-
ta me liiton neuvottelijat pidämme ar-
vossa. Kun luottamus on saavutettu, 
vastapuolen kanssa pääsee eteenpäin 
myös hankalammissa asioissa.

Ritva Rasila
Toiminnanjohtaja
Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry

hommat kuitenkin hoituivat alkeellisin 
menetelmin.

Olen tämän vuoden alusta toimi-
nut SVTL:n Länsi-Uudenmaan alu-
een hallituksen puheenjohtajana, sekä 
työpaikani varapääluottamusmiehe-
nä. Varajäsenenpaikalta  olen nyt siir-
tynyt  kesken kauden Kirkonpalvelijat 
ry:n hallituksen jäseneksi. On siis mon-
ta uutta, mutta kuitenkin toinen tois-
taan tukevaa luottamustehtävää, sa-
maan aikaan.

Turvalliset puitteet tehtäviin tulevat 
laista, asetuksista, sekä säännöksistä. 
Uutena ja keskeneräisenä, ystävät, kii-
tän jo etukäteen teitä, kun tuette mi-
nua kokematonta näissä luottamus-
tehtävissä. Teiltä kaikilta tuleva apu on 
ensiarvoisen tärkeää.

Nöyryyttä ja tahdonvoimaa uhkuen 
haluan toimia eduksi ammattikunnal-
lemme ja kaikissa toimissani olla mi-
nulle osoitetun luottamuksen arvoinen.

Haasteena, kuten meillä kaikilla on 
saada yhdistykseemme lisää jäseniä, 
jotka mahdollistavat ja ylläpitävät jär-
jestömme pitkää historiallista taivalta. 

Haluan nyt lopuksi tuoda erään ru-
kouksen sisällöstä kumpuavaa mer-
kitystä myös osaksi tätä kirjoitustani.                                                                                                               
Rukous rohkaisee meitä kääntymään 
Jumalan puoleen saadaksemme ym-
märrystä, mitä voimme tehdä ja mitä 
emme voi.

Asenteitamme voimme muuttaa. 
Sitä ennen pitää kuitenkin kyetä näke-
mään minkälaisia me todellisuudessa 
olemme.

Esim. muutosvastaisen on vaikea 
tehdä pysyviä, kestäviä päätöksiä it-
sensä suhteen. Pyytämällä voimaa ja 
viisautta saadaksemme ymmärryksen 
milloin on tekojen, milloin ainoastaan 
hyväksymisen aika.

Tyyneys, rohkeus ja viisaus ovat omi-
naisuuksia jotka parhaimmillaan mah-
dollistavat elämän laatumme myös 
luottamustehtävissämme.

RUKOUS

Jumala suokoon meille tyyneyttä,
hyväksyä asiat jotka voimme muuttaa. 
Rohkeutta muuttaa mitkä voimme  
ja viisautta erottaa nämä toisitaan.   

Lohjalla 3.5.2010  

Tuula Tuominen, suntio    
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Onko se kirkkoherra itse, täällä Känt-
ty-Koponen sosiaalitoimistosta, Päi-
vää !

Hyvää päivää, mitä kuuluu ?
Kun meille on tulossa kuusi kenia-

laista ja niille pitäis töitä saada niin aja-
teltiin että jos seurakunnassa...

Niin….niin..öhöm..täytyy seurakun-
tamestarilta kysyä jos...

Kyllä niille sisätyökin kelpaa, vaikka 
keittiössä ja silleen.

Niin ja voisihan kysyä Peltoselta. 
Hän on lähetystoimikunnan puheen-
johtaja ja ison maatilan omistaja. Näin 
keväällä varmasti olisi...

Me kysyimme ja hän sanoi kannat-
tavansa pakanatyötä mutta niin että 
käännytettävät ovat kaukana, siis Afri-

Lähetystyötä ! ?

Seurakunnissa kaikki hyvin ?

kassa joten...
Vai niin… vai niin jospa puhun hau-

tausmaan puutarhurille...
Olemme ottaneet yhteyttä ja hän sa-

noi pelkäävänsä haravien ja lapioiden 
hävikkiä joten...

Voi voi.. emmehän me rasisteja 
ole ja pois ennakkoluulot kerta kaikki-
aan…. Voisimmeko ensi viikolla palata 
asiaan niin.. Kertokaa terveisiä ja ter-
vetuloa...

Mitä sanon heille ?
Sanokaa että teemme kaikkemme 

täällä seurakunnassa. Onhan meillä 
vankka lähetyskannatuskin. Ja sano-
kaa että ”maassa maan tavalla”, niin 
tullaan varmasti toimeen.

En minä voi sanoa että maassa 

maan tavalla. Nehän rupeavat ole-
maan kuin me täällä Suomessa, etui-
lemaan, heittelemään roskia ja varas-
telemaan ja …silleen.

No ei sitten. Toivottakaa siunausta ja 
...ja ...silleen.

Kiitos, palataan heti maanantaina asi-
aan.

No palataan ! (itsekseen: Voihan Pie-
tari ! Mitä ne tänne tunkevat ja sotke-
vat vielä seurakunnan työilmastoa. Mi-
tä nyt lähetysväkikin sanoo, kun paka-
noista alkaa riesaa olla. )

coda: niin sai pyhä Byrokratius ää-
nettömän viestin ruveta rakentele-
maan säännöistä ja lakialioista esteitä 
rutiinia häiritsevälle toiminnalle.

Snap

Elämme eriskummallisia aikoja. Tai-
vaalta tulee tuhkaa ja tulikiveä. Maa 
järkkyy jalkojen alla eri puolilla maa-
ilmaa. Ja euroalueella järkkyy talous. 
Euro – tuo niin vahvaksi ja horjumatto-
maksi väitetty – on osoittanut heikko-
utensa. Kymmenen vuotta siinä meni. 
Eurofanaatikot saivat sokeasti valuut-
tansa nimeen vannoa. Brittien vasta-
valittu hallitus rauhoittaa kansaa tiedo-
tusvälineissä: euroon ei siirrytä, rau-
hoittukaa. Ruotsin kuningashuone sa-
moin, vaikka sikäläinen pääministeri 
vielä tuossa vähän aikaa sitten halusi-
kin vaihtaa kruunun euroon. Vaan tus-
kinpa enää. 

Monennäköisiä selittäjiä on ilmesty-
nyt kuvaruutuun, kuinka tässä nyt näin 
kävi. Yhtäkkiä ei ole osattu kontrolloi-
da taloutta. Suomalaisten tulee alistua 
kaikennäköiseen turhapäiseen: kurkun 
mallista ja tervan teosta lähtien. Mut-
ta yksittäisen valtion kuriton talous saa 
porskuttaa rauhassa?

Toukokuussa STTK:n tulevaisuusse-
minaarissa Suomen Pankin pääjohtaja 
Erkki Liikanen esitteli laskelmia ja tau-
lukoita, joiden mukaan Suomen talous 
oli kevään kuluessa ollut jo aavistuksen 
verran nousuun päin. Vienti oli lähte-

nyt hissukseen vetämään ja työpaikko-
jen määrä oli lähtenyt kasvuun. Mut-
ta sitten tuli tämä Kreikan kuralla oleva 
talous, jonka pelätään imaisevan koko 
euroalueen mukanaan. 

Nyt lainaamme Kreikalle järjettömän 
suuren summan verran rahaa. Summa 
on omalle ymmärrykselleni liian suuri. 
Tuolla rahalla olisi kuulemma maksettu 
Suomen velka ja laitettua saman ver-
ran vielä sukanvarteenkin. Reumasai-
raaloita olisi pelastettu satamäärin. Kil-
tisti maksetaan ja yhä suurempi on se 
joukko, joka epäilee saadaanko rahaa 
koskaan takaisin. Olen muutaman ys-
tävän kanssa ajatellut, että lähden tal-
vella katsomaan tuon velaksi antama-
ni vastaavan arvoisen tontin Kreikasta. 
Sillä saattaa kuulemma saada ihan hy-
vän kokoisen tontin. Ja vieläpä ranta-
pyyhkeen kaupan päälle. 

Näyttää siis siltä, että Kreikan vuok-
si saamme odottaa talouden kasvua 
vielä tovin. Ruhtinaallisia palkankoro-
tuksia lähitulevaisuudessa ei kannata 
odotella.  Ei siis auta muu, kuin keskit-
tyä työskentelyolosuhteisiin. Mikä te-
kee työstämme viihtyisää? Kuinka jak-
samme paremmin paineiden alla? Tä-
mä kaikki on itsellemme tärkeämpää 

kuin arvaammekaan.

Kirkon työolobarometri 2009 kertoo, 
että seurakunnissa työntekijät voivat 
hyvin, kiusaamista ei esiinny ja ihmi-
sillä on turvallinen olo. Tätä minä en 
ymmärrä. Kentältä viestitetään jotakin 
ihan muuta. Kerrotaan kiusaamisesta, 
sanotaan, että esimiehet eivät ole teh-
täviensä tasalla yms. Mikä tällainen ba-
rometri on, joka puhuu eri asioita kuin 
mikä todellisuus on? Kysytäänkö meil-
tä vääriä asioita? Osaammeko vastata 
kierommin kuin kysyjät esittävät kysy-
myksiä? Jos näin, miksi haluaisimme 
kaunistella asioita? Nämä ovat asioita, 
joista tulee keskustella. Jäsentemme 
hyvinvointi ja jaksaminen työpaikoilla 
on liitollemme erittäin tärkeä asia, sen 
vuoksi haluamme pitää hyvää huolta 
jäsenistämme.

Tavataan kesällä Kirkonpalvelijoiden 
opinto- ja koulutuspäivillä 29. - 30.6. 
Keskustellaan siellä meille tärkeistä 
kysymyksistä.

Toivotan siunausta ja valoa alkanee-
seen kesään.

Tiina Heino, puheenjohtaja, 
Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL  
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Vuorovaikutus ja luottamus
paikallisessa yhteydenpidossa

– Mitteepä oot mieltä siitä, kun Suo-
meen tulloo ulukomaelta rosvoporu-
koeta varastelemmaa?
– Onhan se sekkii vuan viärin. Kyllä pi-
täs nekkii hommat antoo olla vuan suo-
malaesilla.

Kirkon sopimusjärjestelmää on suun-
nitelmallisesti kehitetty viime vuosi-
na niin, että soveltamisen ja päätök-
senteon painopistettä on siirretty seu-
rakuntatasolle. Aivan erityisesti tämä 
koskee palkkauksen määrittelyä, mut-
ta myös työaikamääräysten paikalliset 
sovellutukset ovat lisääntyneet (mm. 
työaikapankki).

Kirkon alan neuvottelutoimintaa ja 
neuvottelumenettelyjä sääntelevä 
Pääsopimus uudistettiin viimeksi käy-
dyllä neuvottelukierroksella. Siinä täs-
mennettiin ja selkeytettiin keskusta-
solla käytäviä sopimus- ja tulkintaneu-
votteluja koskevia määräyksiä, mutta 
aivan erityisesti palkallistason täytän-
töönpanoneuvotteluja ja tulkintaneu-
votteluja ja niiden välistä rajanvetoa.

Yleissopimuksen tilalle neuvoteltiin 
ja sovittiin uusi Kirkon yhteistoimin-
tasopimus, joka koskee työnantajan 
ja henkilöstön väliseen yhteistoimin-

taan ja työsuojelun yhteistoimintaan. 
Uudessa sopimuksessa korostetaan 
asioiden yhteistoiminnan tavoitteiden 
kannalta riittävän ajoissa tapahtuvaa 
käsittelyä ja niistä tiedottamista. Työ-
suojeluvaltuutetun ja varavaltuutettu-
jen asemaa ja kouluttautumisoikeutta 
vahvistettiin ja yhteistoiminnallisuutta 
ylipäänsä korostettiin.

Luottamusmiessopimuksen mukai-
silla pääsopijajärjestöjen luottamus-
miehillä on jo ennestään merkittävä 
asema seurakuntatason paikallisessa 
toiminnassa Kirkon luottamusmiesso-
pimuksen mukaisesti sekä Pääsopi-
muksen ja Yhteistoimintasopimuksen 
käytännön toiminnassa.

On siis perusteltua sanoa, että kir-
kon henkilöstöhallinnossa paikallinen 
toiminta on noussut merkittävään ase-
maan kun samanaikaisesti keskitet-
tyä sopimis- ja neuvottelujärjestelmää 
on kevennetty. Valtaa ja samalla myös 
siis vastuuta on siirretty paikallistasol-
le. Yhteistoiminta vaatii sen osapuolil-
ta niin työnantajapuolella kuin työnteki-
jäpuolella oikeaa asennetta, vuorovai-
kutustaitoja ja tahdikkuuttakin.  Vanha 
tuomarinohje sanoo, että hyvä tuoma-
ri on parempi kuin huono laki. Vastaa-
vasti voi todeta, että hyvätkin pykälät 
kääntyvät huonoiksi huonon sovelta-
jan käsissä. Hyvän keskustelu- ja vuo-
rovaikutusilmapiirin luominen seura-
kuntatasolla on onnistuneen yhteis-
toiminnan kulmakivi. Hyvä vuorovai-
kutusilmapiiri tarkoittaa rehellisyyttä, 
avoimuutta, luottamusta sekä oman ja 
kumppanin toimivallan rajojen ymmär-
tämistä ja sovitusta kiinni pitämistä. Ei 
ole huono sääntö, että toinen toisen-
ne kunnioittamisessa kilpailkaa. Hy-
vä vuorovaikutusilmapiiri ei synny sii-
tä, että yhteisymmärryksen saavutta-
miseksi olisi toisen tai kaikkien voita-
va poiketa säännöistä ja määräyksistä. 
Luottamus syntyy vain sillä, että ym-
märretään ja kunnioitetaan sitä, mikä 

on keskustelu- ja neuvottelukumppa-
nin mahdollisuuksien puitteissa ja val-
lassa. Luottamuksen rakentaminen vie 
vuosia, mutta se menetetään hetkes-
sä. 

Seurakuntien edessä olevat haas-
teet niin taloudessa kuin henkilöstö-
hallinnossa ja –politiikassakin ovat niin 
suuret ja vaativat, että luottamusmie-
hiksi ja työsuojeluvaltuutetuiksi ja hei-
dän varahenkilöiksensä soisi hakeutu-
van jatkossakin henkilöstön parhaiden 
naisten ja miesten, joilla on valmiudet  
hyvään vuorovaikutukseen niin edus-
tamansa henkilöstön suuntaan kuin 
suhteessa työantajan edustajiin. Tätä 
menestyksellinen paikallinen toiminta 
edellyttää. Myös virka- ja työehtoso-
pimuksissa on koetettu ajankäytöstä, 
koulutuksesta ja palkkioista sovittaes-
sa ottaa huomioon lisääntyneet haas-
teet ja vaatimukset.

Risto Voipio
Sopimusjohtaja
Kirkon työmarkkinalaitos

Herra, olen saanut paljon 
anteeksi. Olet päästänyt 
minut vapaaksi. Olet 
antanut minulle uuden 
mahdollisuuden. Herra, 
auta minua suhtautumaan 
toisiin niin kuin sinä 
suhtaudut minuun. Auta 
minua suhtautumaan 
toisten tekemiin virheisiin 
lempeästi. Ohjaa minua 
näkemään toisissa se 
mikä on hyvää. Pehmitä 
sydämeni, niin että osaisin 
antaa anteeksi.
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